
Oedfa’r Sul  
Hydref 18, 2020 

Dyma fraslun o oedfa i’w defnyddio eich 
hunain gartref. Beth am ei defnyddio’r un 
pryd ag oedfa arferol eich capel eich hun.  
Gallwch ddarllen neu ganu’r emynau.  
 
Gweddi: ‘Dad nefol, derbyn addoliad dy 
bobl yn eglwysi Gofalaeth Fro’r Llechen 
Las. Trwy dy Ysbryd Glân, arwain ni ar 
lwybrau gweddi a diolch. Amen.  
 
Emyn 4: ‘Mae’r nefoedd faith uwchben’  
 
Darllen: Mathew 20:1–16 
 
Myfyrdod (neu bregeth): 
Dameg y Gweithwyr yn y winllan 
Hon ydi’r ddameg gyfarwydd am y 
gweithwyr a gyflogwyd gan berchennog 
gwinllan i weithio yn ei winllan. Mae’n 
eu cyflogi ar adegau gwahanol o’r dyd. 
Mae’n cytuno ar dâl wrth alw’r gweith-
wyr cyntaf, ac yn addo tâl teg i’r gwedd-
ill.  Ar ddiwedd y dydd, mae’n rhoi’r un 
tâl iddynt i gyd.  Mae’r rhai a fu’n 
gweithio trwy’r dydd yn edliw iddo nad 
yw wedi bod yn deg â hwy gan eu bod 
wedi gweithio am fwy o oriau na’r lleill. 
 
i. Y gŵyn 
Cwyno wna’r gweithwyr a alwyd yn y 
bore bach fod perchennog y winllan wedi 
gwneud cam â hwy. Daeth eraill i’r win-
llan am naw o’r gloch, ac yna ganol dydd 
ac yna tri a phump o’r gloch y pnawn.  
Cafodd pawb yr un tâl, ac mae’r rhai a fu 
yno o’r cychwyn yn credu yn dylen nhw 
fod wedi cael mwy o arian na’r lleill.   
 
ii. Yr ateb 
Mae’r meistr yn ateb gan ddweud na 
wnaeth gam â nhw.  Fe gawson nhw’r hyn 
y cytunwyd arno ar y cychwyn, meddai, 
ac os yw’n dymuno rhoi’r un tâl i’r 
gweddill, beth yw hynny iddynt hwy.  
Mae ganddo, meddai, hawl i wneud fel y 
mynn a’i arian ei hun. 
 

iii. Y cymhwyso 
‘Felly bydd y rhai olaf yn flaenaf a’r rhai 
blaenaf yn olaf’, medd Iesu ar y diwedd. 
Beth sydd gan hyn i’w wneud â theyrnas 
nefoedd?   
 
Un o negeseuon y ddameg ydi bod Duw 
yn galw pobl ar wahanol adegau yn eu 
bywyd i’w deyrnas.  Daw rhai at Grist yn 
ifanc, a daw eraill yn nes ymlaen yn eu 
bywydau. Daw rhai hyd yn oed ar yr un-
fed awr ar ddeg.  Mae rhai felly yn rhoi 
oes o wasanaeth i’r Arglwydd Iesu o 
fewn a thrwy ei Eglwys. Ond mae’r rhai 
sy’n dod i ffydd yng Nghrist yn hwyr y 
dydd wedi colli’r cyfle i’w wasanaethu. 
Nid oes amser na chyfle o bosibl i wneud 
dim dros Grist nac i dystio iddo hyd yn 
oed. Ond rhyfeddod pethau yw bod yr un 
wobr o fywyd tragwyddol i bob un sy’n 
credu, waeth beth yw ei hanes na phryd y 
daeth i edifeirwch a ffydd.   
 
Os ydym yn credu y cyrhaeddwn y nef-
oedd trwy ein hymdrechion ein hunain, 
trwy ein gweithredoedd da o bob math, 
mae peryg i ninnau fod fel y gweithwyr 
cyntaf hyn yn teimlo nad yw’n deg fod 
rhai’n cael y bywyd tragwyddol os mai 
wedi troi at Grist ar y funud olaf a wnant, 
ar ôl byw bywydau digon ofer a bod yn 
oeraidd a hyd yn oed yn wrthwynebus i’r 
Ffydd am flynyddoedd. Ond os deallwn 
mai gras Duw sy’n ein dwyn ni oll i’r 
bywyd, ac na all neb ohonom hawlio ein 
lle yn y deyrnas trwy ein hymdrechion 
ni, mi fyddwn yn llawenhau wrth weld 
eraill yn credu’r Efengyl, waeth pryd y 
gwnawn nhw hynny.   
 
Gweddi’r Arglwydd  
 
Emyn 689: ‘O Arglwydd, dywed im ...’ 
 
Y Fendith  

 
OEDFA AR Y WE 

Cofiwch am y bregeth ar y we gan y 
Gweinidog ar sianel Y outube Capel  
Tanycoed heddiw.  

Does dim wedi ei gyhoeddi eto, ond o’r 
hyn a ddywedodd y Prif Weinidog 
Mark Drakeford ddydd Gwener, mae’n 
ymddangos y ceir cyhoeddiad yfory 
(dydd Llun) am glo cenedlaethol byr er 
mwyn arafu lledaeniad ail don beryglus 
Covid-19. Rhaid aros tan yfory am y 
cyhoeddiad hwnnw.  
 
Ceisio cael trefn ar y Gronyn hwn 
oeddwn i nos Sadwrn pan ddaeth neges 
trwy’r llif newyddion ar y ffôn i 
ddweud bod un sianel newyddion yn 
honni iddi gael gafael ar gopi o lythyr 
swyddogol a ddatgelwyd gan un o’r 
undebau llafur ynghylch y cyhoeddiad 
a ddisgwyliwn yfory. Nid fy lle i ydi 
ailadrodd yr honiad hwnnw na cheisio 
dyfalu pa mor gywir a dibynadwy yw’r 
wybodaeth a gyhoeddwyd. Digon i’r 
diwrnod ei ddrwg ei hun; a chawn 
wybod yfory mae’n debyg.   
 
Mae’n debyg ei fod yn siomedig ac yn 
rhwystredig i’r bobl sydd ynglŷn â’r 
materion hyn pan fo gwybodaeth yn 
cael ei rhyddhau i’r wasg cyn pryd. Yr 
un modd, mae bob amser yn siom pan 
fo rhywbeth na fwriadwyd ei ddweud 
yn gyhoeddus yn cael ei ailadrodd gan 
gyfaill neu gydweithiwr. Y fath siom 
pan fo rhywun wedi rhannu cyfrinach 
neu wybodaeth ag un neu ddau arall, 
gan eu siarsio i beidio â dweud gair 
wrth neb, a’r person neu’r bobl hynny 
ar y cyfle cyntaf wedi datgelu’r cyfan 
wrth rywun neu rywrai eraill.  Mor 
werthfawr yw pobl y medrir ymddiried 
yn llwyr ynddynt; ac mor bwysig yw 
medru cadw i ni’n hunain rywbeth a 

ddywedwyd wrthym yn gyfrinachol. 
Gwyn eich byd os oes gennych gyfaill 
y gwyddoch y medrwch ymddiried yn 
llwyr ynddo fo neu hi. 
 
A gwyn eich byd os gwyddoch mai 
dyna’r berthynas sy’n bosibl â’r Tad 
Nefol. Oherwydd gallwn ddweud y 
cyfan wrtho. Cawn ddatgelu ein holl 
ofnau, a chyffesu ein holl bechodau, a 
rhannu ein holl ofidiau, a rhestru ein 
holl ddeisyfiadau gan wybod ei fod yn 
gwrando arno, a gwybod hefyd fod y 
cyfan yn ddiogel gydag ef. Ar brydiau, 
gallwn wneud yr holl bethau hynny 
yng ngŵydd ffrindiau a theulu ac oddi 
mewn i gymdeithas yr eglwys leol. A 
da hynny. Ond ar adegau eraill, dyna’r 
peth olaf y dymunwn ei wneud; ac mor 
werthfawr yw medru cyflwyno’r cyfan 
bryd hynny i’r Arglwydd.  
 
Diolchwn i Dduw am y ffrindiau da y 
medrwn rannu â hwy ein pryderon a’n 
gobeithion. Diolch am eu parodrwydd i 
wrando ac i gadw’r cyfan yn ddiogel 
yn eu calon. Ond pan na allwn rannu 
gwybodaeth neu broblem â’r un o’r 
bobl hynny, diolch y medrwn fentro ar 
hyd llwybrau gweddi a dwyn y cyfan i 
sylw’r Tad sydd gennym yn y nefoedd.  
Balm i’r enaid ydi gwybod nid yn unig 
ei fod wedi clywed ein geiriau ond bod 
ganddo’r gallu i’n helpu yn a thrwy’r 
cyfan. Awn yn hyderus at yr Arglwydd 
gan ddiolch nad oes raid i neb ddwyn 
ein beichiau yn ein nerth ein hunain. 
Datgelwn, gofynnwn a chyffeswn yn y 
sicrwydd na ddaw neb ond ein Tad 
Nefol i wybod,  os dyna’n dymuniad.   

Cadw cyfrinach 
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Gofalaeth Fro’r Llechen Las 
 

Cefnywaun (P), Deiniolen 
Ebeneser (A), Deiniolen 

Capel Coch a Rehoboth (P), Llanberis 
Nant Padarn A), Llanberis 
Bethlehem (A), Talybont  
Carmel (A), Llanllechid 

 
Gweinidog: Y Parchg John Pritchard 

Cilfynydd, Llanberis, Gwynedd 
Ffôn: 01286 872390 

e-bost: john.cilfynydd@btinternet.com 
 

Gwefan yr Ofalaeth: 
gronyn.wordpress.com 

neu gronyn.org 

Heddiw 
Ni fydd oedfa yn yr un o gapeli’r Ofal-
aeth heddiw ond bydd yr oedfa arferol ar 
Youtube, yng ngofal y Gweinidog ac 
oedfa trwy gyfrwng Zoom.  Mi gewch y 
manylion isod. 

Cofion 
Anfonwn ein cofion yn arbennig at y rhai 
ohonoch sydd heb fod yn dda eu hiechyd 
ar hyn o bryd.  Cofiwn yn ein gweddiau 
am bawb a fu yn yr ysbyty yn ddiweddar 
neu sydd yno ar hyn o bryd.  Boed i chi 
brofi cymorth a chysur yr Arglwydd.   
 

  Oedfa Youtube  
Mae ein hoedfa ar Y outube heddiw yng 
ngofal y Gweinidog.  Mae’r gyfres o  
bregethau ar Solomon yn cyrraedd y 
bumed bennod o 1 Brenhinoedd.  Ewch i 
sianel Y outube ‘Capel Tanycoed’ neu i 
wefan yr Ofalaeth.   
 
Mae’n rhwydd iawn dod o hyd i’r wefan: 
dim ond chwilio am gronyn.org sydd 
raid. Neu defnyddiwch google i chwilio 
am ‘Gronyn’ a dylai gwefan yr Ofalaeth 
fod y dewis cyntaf i chi.   

Sul nesaf 
Y Sul nesaf, Hydref 25, bydd oedfa dan 
arweiniad y Gweinidog yn Capel Coch 
am 10.00 o’r gloch. 
 
Bydd Oedfa’r Ofalaeth trwy gyfrwng 
Zoom am 5.00 o’r gloch.   
 
Bydd Ysgol Sul Zoom am 11.45 o’r 
gloch.  Croeso i unrhyw blentyn ymuno â 
chriw Capel Coch, yn cynnwys plant 
Llanllechid a Thalybont.  Ffoniwch neu 
anfonwch ebost at y Gweinidog (01286 
872390 / john.cilfynydd@btinternet.com) 
am ragor o wybodaeth ac i gael y ddolen 
ar gyfer ymuno â’r sesiwn Zoom.   

Diarhebion 
‘Fy mab, cadw fy ngeiriau, 
a thrysora fy ngorchmynion. 
Cadw fy ngorchmynion, iti gael byw, 
a boed fy nghyfarwyddyd fel cannwyll dy 

lygad. 
Rhwym hwy am dy fysedd, 
ysgrifenna hwy ar lech dy galon. 
Dywed wrth ddoethineb, “Fy chwaer wyt 

ti”, 
a chyfarch ddeall fel câr, 
i'th gadw dy hun rhag y wraig ddieithr, 
a rhag yr estrones a'i geiriau gwenieithus. 
 
Yn awr, blant, gwrandewch arnaf, 
a rhowch sylw i'm geiriau. 
Paid â gadael i'th galon dy ddenu i'w 

ffyrdd, 
a phaid â chrwydro i'w llwybrau; 
herwydd y mae wedi taro llawer yn gelain, 
a lladdwyd nifer mawr ganddi. 
Ffordd i Sheol yw ei thŷ, 
yn arwain i lawr i neuaddau marwolaeth 
 
(Diarhebion 7:1-5, 24-27).    

Oedfa’r Ofalaeth Heno 
 
 
 
 
 
 
 
Heno, nos Sul, Hydref 18, byddwn yn 
cynnal ein hoedfa gyntaf i’r Ofalaeth 
trwy gyfrwng Zoom. 
 
Bydd yr oedfa am 5.00 o’r gloch, ond 
bydd modd ymuno â Zoom o 4.45 o’r 
gloch ymlaen.  
 
Bydd yn werth dod yn gynnar er mwyn 
gwneud yn siŵr eich bod yn ymuno â’r 
cyfarfod.  Os ymunwch yn gynnar fydd 
dim rhaid i chi eistedd yn syllu ar y sgrin 
am chwarter awr: gallwch wneud paned 
neu beth bynnag gan wybod y byddwch 
yn barod ar gyfer dechrau’r oedfa.   
 
Fel y gwyddoch, os ydych yn gyfarwydd 
â Zoom, bydd arnoch angen rhif neu 
ddolen arbennig i ymuno â’r cyfarfod.  
Os ydych yn derbyn Gronyn trwy ebost 
byddwch wedi cael y ddolen a’r cod yn 
yr ebost heddiw.  Defnyddiwch y ddolen, 
wedi sicrhau wrth gwrs eich bod wedi 
lawrlwytho Zoom i’ch cyfrifiadur neu 
dabled neu ffôn.   
 
Os na chawsoch ebost anfonwch neges 
at john.cilfynydd@btinternet.com  
i ofyn am y ddolen. 
 
Bydd y ddolen yn cael ei chynnwys yn yr 
ebost bob Sul o hyn allan. Yr un fydd y 
ddolen neu’r cod ar gyfer pob nos Sul.   
 
Cofiwch ofyn am help os nad ydych wedi 
defnyddio Zoom o’r blaen  Croeso i chi 
ffonio’r Gweinidog yn ystod yr wythnos 
(01286 872390).   
 
Bydd yr oedfa hon i bawb o’r Ofalaeth a 
all ymuno â hi; a bydd yn ychwanegol at 
yr oedfaon yn y capeli a’r oedfa ar 

Youtube.    
 

Ysgol Sul Zoom 
Bydd yr Ysgol Sul trwy gyfrwng Zoom 
heddiw yng ngofal Susan Williams. 
 

CIC 
Cafwyd cyfarfod CIC trwy gyfrwng Zoom 
echnos; a diolch i Susan am drefnu’r cyfan 
unwaith eto.  Oherwydd y gwyliau ysgol a 
fydd ymhen pythefnos ni fydd y cyfarfod 
nesaf tan nos Wener, Tachwedd 13. 
 

Gweddi 
Gŵyl Ddiolchgarwch 

‘Clod i Ti, y Duw nerthol, am holl ryfedd-
odau’r Cread. Clod i Ti, am y tir a’r môr; 
am ffrwythlondeb pridd, amrywiaeth blod-
au, eu lliwiau a’u persawr; am gadernid 
coed a golud bywyd y fforestydd. Eiddot 
Ti ddirgelion y moleciwl ac ysblander   
cysawdau’r sêr. Diolch am bopeth byw, am 
anifeiliaid ac adar, am ymlusgiaid a phryf-
etach ac amrywiaeth syfrdanol y rhywiog-
aethau. Mawrygwn Di am rythmau’r tyw-
ydd, am heulwen a glaw, tes a rhew, gwlith 
ac eira, y gwynt nerthol a’r awel dyner. 
Llenwaist ein clustiau â seiniau’r greadig-
aeth – sisial ffrwd ar gerrig, trymru’r môr 
ar draeth, trydar yr adar, clec y daran, ac 
amrywiol gynganeddion y gwynt. A thydi 
a greodd ryfeddod corff ac ymennydd dyn.  
A chydnabyddwn ein bod wedi ein gosod 
gennyt ar y blaned hon nid i’w hanrheithio 
a’i difetha ond i ddwyn cyfrifoldeb drosti o 
dan dy lywodraeth Di, Arglwydd y cread. 
Dysg ein cenhedlaeth ni i fawrygu’r fraint 
honno gan ddiogelu ffrwythlonder y ddaear 
a chydnabod mai dy drefn Di’n unig a sic-
rha degwch i blanhigion ac anifeiliaid ac i 
blant dynion.  Greawdwr daionus, cynysg-
aeddu ni â doethineb. Gofynnwn hyn yn 
enw Iesu Grist, trwy yr Hwn y gwnaeth-
pwyd pob peth.  Amen.’  
 
Gweddi y diweddar Brifathro R. Tudur 
Jones, o Gweddio 1992 – Credu a Byw  


